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ПРОТОКОЛ 

от проведена среща между служители на НЗОК, определени със Заповед 

 № РД-17-17/03.10.2014 г. на управителя на НЗОК и експерти на БЛС  

 

Днес, 13.11.2014г. се проведе работна среща по изготвяне на проект на НРД за 

медицинските дейности за 2015 година и проекти на приложенията към него за 

извънболнична медицинска помощ между експерти на НЗОК, определени със заповед 

№ РД-17-17/03.10.2014 г. на Управителя на НЗОК и представители на БЛС. 

 

 

На срещата присъстваха: 

Работна група от БЛС ЗА ПИМП: д-р Кирил Еленски – член на УС на БЛС,                         

д-р Диана Чинарска – член на УС на БЛС, д-р Дафина Тачова – член на УС на БЛС, д-р 

Мариета Райкова – експерт на БЛС, Национален експертен специализиран лекарски 

борд по обща медицина към БЛС /НЕСЛБ-БЛС/: д-р Любомир Киров, д-р Атанас 

Пелтеков, д-р Селиме Карагьозова, д-р Борис Косаров, д-р Христо Димитров, д-р 

Николай Брънзалов, д-р Виктория Чобанова и д-р Роза Митрева. 

Работна група от НЗОК: д-р Галя Йорданова, Красимир Симеонов, Мария Караджова, 

Юлиян Якимов, д-р Милка Томова, д-р Маргарита Гюрова, д-р Елиана Карамфилова,        

д-р Румен Алексиев, Йълдъз Кара, Евелина Чучева, Славка Николова, Ангел Ангелов, 

Марияна Цанева, инж. Иванка Драганова. 

Основа за изготвяне на проект за НРД за медицинските дейности за 2015 г. са 

текстовете от НРД за медицинските дейности за 2014 г. и Приложенията към него. При 

настъпване на изменения и допълнения на нормативната уредба, страните приемат 

същите да бъдат своевременно отразени в проекта на НРД за медицинските дейности за 

2015 г. и приложенията към него.  

Прие се  част „Обща“ на проекта на НРД за медицинските дейности за 2015г. да 

се разгледа съвместно от всички представители  в работните групи  от страна на НЗОК 

и БЛС.  

Неприетите текстовете остават за разглеждане от УС на БЛС и Надзорния съвет 

на НЗОК. Приетите текстове са болдвани и подчертани, а отпадащите – зачертани. 

Експертните работни групи ще работят по изготвените до момента предложения 

за проект за НРД за медицинските дейности за 2015 г. и представените от БЛС 

предложения на експертната група за ПИМП с писмо вх. № 17-01-56/11.11.2014г. на 

НЗОК, изх. №413/11.11.2014г. на БЛС. 

Работната група на НЗОК предостави на вниманието на представителите на БЛС 

за ПИМП договорените текстове в общата част на НРД, приети от НЗОК и 

представителите на БЛС за СИМП. 

 

 

ПРОЕКТ - НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ 

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 

2015 г. 

Днес, …………..2014 г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една 

страна, и от друга страна, Българския лекарски съюз се сключи този договор. 

Този договор е национален, защото има действие на цялата територия на Република 

България. 

Този договор е рамков, защото определя здравно-икономически, финансови, 

медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични 
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рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на 

медицинска помощ. 

Всички клаузи на този Национален рамков договор са в съответствие с действащото 

българско законодателство. Законите и актовете в областта на здравеопазването, 

здравното осигуряване и свързаните с тях обществени отношения, с които е съобразен 

този НРД, са изброени в приложение №1. 

 

ОБЩА ЧАСТ 

Глава първа 

ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР 

Чл. 1. (1) Предмет на Националния рамков договор за медицинските дейности (НРД) са 

правата и задълженията по оказването на медицинска помощ в рамките на чл. 55 от 

Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на: 

1. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Районните здравноосигурителни 

каси (РЗОК); 

2. Българския лекарски съюз (БЛС) и неговите районни колегии; 

3. изпълнителите на медицинска помощ (ИМП); 

4. здравноосигурените лица (ЗОЛ). 

(2) Дейности за повишаване квалификацията на медицинските специалисти не са 

предмет на НРД. 

 

Глава втора  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО НРД 

Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса има следните права и задължения по 

този договор: 

1. възлага чрез сключване на договори с ИМП оказването в полза на ЗОЛ на медицинска 

помощ, договорена по вид, обхват и качество в НРД, съгласно чл. 55, ал. 2 ЗЗО; 

2. осигурява равнопоставеност на ИМП при сключване на договорите с РЗОК за оказване 

на медицинска помощ при условията и по реда на НРД; 

3. отказва сключване на договори за оказване на медицинска помощ с лечебни/здравни 

заведения, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на 

договори, определени в ЗЗО, Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за бюджета на 

НЗОК за 2015 г. (ЗБНЗОК за 2015 г.) и НРД; 

4. упражнява контрол върху оказаната медицинска помощ съгласно ЗЗО и НРД; 

 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 2. (1), т. 4: упражнява контрол върху оказаната медицинска помощ съгласно ЗЗО и 

НРД 

А) Контролната дейност се извършва по начин, незатрудняващ основната 

дейност на ИМП 

Б) Всички установени нарушения се вписват в един констативен протокол 

В) За едно установено нарушение на медицинската дейност, независимо дали е 

установено при един или повече пациенти, се прилага една санкция съгласно ЗЗО и 

НРД. За повторно нарушение се счита нарушение, отговарящо на дефиницията на 

ЗАНН. 

Г) При преразход на „регулативните стандарти” не се издава „Протокол за 

неоснователно получени суми” без проверка на медицинската целесъобразност  за 

превишението.  

Д) При установяване на маловажни пропуски и нарушения, при които не са 

настъпили последствия за пациента или неправомерни плащания от страна на 



3 

 

НЗОК, не се налага санкция, а се определя срок за отстраняване на нарушенията, 

съгласно ЗАНН (липса на подпис на ИМП, липса на печат на ЛЗ, липса на 

медицински документ в досието на ЗОЛ, сгрешен код на медикамент върху 

рецептурна бланка и др.) 

 

Работната група на НЗОК: предложението касае промяна на ЗЗО и не е обект на 

НРД, поради което страните приеха, че ще се обсъжда при промяна на закона.  

5. упражнява контрол за спазване правата и задълженията на ЗОЛ; 

6. изисква, получава от ИМП и обработва установената документация в сроковете, 

определени в НРД; 

7. заплаща цени за извършените и отчетените медицински дейности, определени 

съгласно чл. 55д ЗЗО; 

8. заплаща напълно или частично разрешени за употреба на територията на Република 

България лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на заболявания, 

определени с наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО; 

9. сключва договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени 

продукти за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни 

за специални медицински цели по т. 8; 

10. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в 

информационната система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО; 

11. предоставя на ЗОЛ информация относно мерките за опазване и укрепване на здравето 

им, правата и задълженията на ЗОЛ съгласно действащото законодателство; 

12. предоставя на БЛС при поискване информация по изпълнение на НРД; 

 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 2. (1), т. 12. предоставя на БЛС и договорните партньори при поискване 

информация по изпълнение на НРД; 

 

Работните групи приеха да се намери систематичното място на предложението. 

При поискване от ИМП, НЗОК/РЗОК предоставя информация по изпълнение на 

индивидуалния договор на същия изпълнител. 

13. осъществява съвместно наблюдение на вида, обема и качеството на оказваната 

медицинска помощ чрез РЗОК и експерти, посочени от регионалните структури на БЛС. 

(2) Българският лекарски съюз има следните права и задължения по този договор: 

1. представлява своите членове и лечебните и здравни заведения при сключване на НРД; 

2. съдейства за спазването и прилагането на НРД от страна на ИМП; 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 2. (2), т. 2. съдейства и спомага за спазването и прилагането на НРД от страна на 

ИМП; 

Приема се от двете страни. 

3. предоставя при поискване информация на НЗОК по прилагането на НРД; 

4. регионалните структури на БЛС осъществяват съвместно с РЗОК наблюдение на 

качеството на оказваната медицинска помощ; 

5. органите на управление на БЛС, съвместно с НЗОК, осъществяват наблюдение по 

изпълнението на НРД; 

6. защитава правата и интересите на ИМП при сключване и изпълнение на договорите за 

оказване на медицинска помощ, сключени между НЗОК и отделните изпълнители. 
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(3) При поискване органите на управление на БЛС и НЗОК взаимно си предоставят 

информация по прилагането на НРД. 

 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 2.  нова (4) В случаите на неизпълнение от страна на пациента на задълженията 

по Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване, при което 

продължаването на лечебно-диагностичната дейност би било неефективно,  ИМП 

могат да откажат оказване на медицинска помощ на пациента. БЛС и НЗОК 

оказват съдействие на пациента с информация за възможностите и условията да 

получи необходимата му медицинска помощ в друго лечебно заведение.   

 

Работната група на НЗОК: предложението касае промяна на Наредба за 

осъществяване на достъп и Кодекса за професионална етика и не е обект на НРД, 

страните приеха, че ще се обсъжда при промяна на нормативната уредба. 

Остава за разглеждане от УС на БЛС и НС на НЗОК. 

Чл. 3. Управителят на НЗОК и председателят на БЛС издават съвместно указания, 

инструкции и други актове към ИМП по тълкуването и прилагането на НРД. 

 

Глава трета  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Чл. 4. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на 

правата на ЗОЛ в съответствие с действащото законодателство в Република България. 

Чл. 5. Всички ЗОЛ имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и 

болнична медицинска помощ независимо от тяхната раса, народност, етническа 

принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа 

принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. 

Чл. 6. Здравноосигурените лица имат права и задължения съгласно действащото 

законодателство в Република България. 

Чл. 7. Със съответните права и задължения на ЗОЛ се ползват и лицата, осигурени в 

друга държава – членка на ЕС, държава от ЕИП или Конфедерация Швейцария, за които 

се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на 

§ 1, т. 22 от ДР на ЗЗО, както и лицата, спрямо които се прилагат международни 

спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна. 

Чл. 8. (1) Националната здравноосигурителна каса съблюдава спазването на правата на 

ЗОЛ от страна на ИМП чрез: 

1. включване в медицинската документация, която е неразделна част от НРД, на 

изисквания, гарантиращи спазване правата на ЗОЛ; 

 

Предложения на БЛС-ПИМП: 

1. включване в медицинската документация, която е неразделна част от НРД, на 

конкретно разписани изисквания, гарантиращи спазване правата на ЗОЛ; 

Приема се от двете страни. 

 

2. приемане, разглеждане и изготвяне на мотивиран отговор на жалби, подадени от ЗОЛ до 

НЗОК; 

2. приемане, разглеждане съвместно с БЛС/РЛК на БЛС и изготвяне на мотивиран 

отговор на жалби, подадени от ЗОЛ до НЗОК; 

Работната група на НЗОК: предложението касае промяна на ЗЗО и не е обект на 

НРД, поради което НЗОК предлага да се обсъжда при промяна на закона.  
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Остава за разглеждане от УС на БЛС и НС на НЗОК. 

 

3. осъществяване на контрол по изпълнението на договорите с ИМП. 

(2) При неизпълнение от страна на ЗОЛ на лекарски предписания, отразени в 

Амбулаторен лист (бл. МЗ – НЗОК № 1) и/или друга медицинска документация по 

смисъла на НРД, лекарят не носи отговорност. 

 

 (2) При неизпълнение от страна на ЗОЛ на лекарски предписания, препоръки и 

назначения, отразени в Амбулаторен лист (бл. МЗ – НЗОК № 1) и/или друга медицинска 

документация по смисъла на НРД, лекарят не носи отговорност. 

Приема се от двете страни. 

 

Глава четвърта  

ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ЗАПЛАЩАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗОЛ 

Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за видовете медицинска 

помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО по цени, определени по ред съгласно ЗЗО. 

(2) Медицинската помощ по ал. 1 се определя като основен пакет, гарантиран от бюджета 

на НЗОК, съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни 

дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40 от 2004 г.). 

Чл. 10. Медицинската помощ по чл. 9, ал. 1 е: 

1. първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) съгласно приложение № 1 на 

Наредба № 40 от 2004 г.; 

2. специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), включваща: 

общомедицински дейности; специализирани медицински дейности (СМД) и 

високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) по специалности; специализирани 

медико-диагностични изследвания (СМДИ) и високоспециализирани медико-

диагностични изследвания (ВСМДИ) по специалности съгласно приложение № 2 на 

Наредба № 40 от 2004 г.; 

3. болнична помощ (БП), включваща: диагностика и лечение по клинични пътеки (КП) и 

медицински изделия съгласно приложение № 5 на Наредба № 40 от 2004 г.; 

4. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) съгласно приложение № 4 на 

Наредба № 40 от 2004 г.; 

5. клинични процедури (КПр) съгласно приложение № 10 на Наредба № 40 от 2004 г. и 

процедури съгласно приложения № 12, 13 и 15 на Наредба № 40 от 2004 г.; 

6. комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение (КДН) по приложения № 8а и 9а 

от Наредба № 40 от 2004 г. 

Глава пета 

ФИНАНСОВА РАМКА НА НРД 

Чл. 11. Финансовата рамка на НРД съответства на годишните разходи за 

здравноосигурителни плащания съгласно чл. 1, ал. 2 ЗБНЗОК за 2014 г. и е на обща 

стойност ………………… хил. лв. 

Чл. 12. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС, в съответствие с чл. 55д ЗЗО, 

договарят обеми и цени на медицинските дейности. 

(2) Представителите на НЗОК по чл. 55д, ал. 5 ЗЗО и представители на Управителния 

съвет на БЛС извършват наблюдение и анализ на тримесечие на изпълнението на 

договорените обеми, както и на текущото изпълнение на бюджета на НЗОК за 2014 г. за 

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ. 

(3) Представителите на НЗОК по чл. 55д, ал. 5 ЗЗО и представители на Управителния 

съвет на БЛС извършват наблюдение и анализ на тримесечие на изпълнението на 
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договорените обеми, както и на текущото изпълнение на бюджета на НЗОК за 2014 г. за 

здравноосигурителни плащания за извънболнична медицинска помощ. 

(4) В случай че при анализа по ал. 2 и 3 се установи превишение или неизпълнение на 

договорените обеми и/или неусвояване или преразходване на средства по определени 

здравноосигурителни плащания, в едномесечен срок от анализа могат да бъдат 

направени промени в договорените обеми и цени на съответните медицински дейности 

по реда на чл. 55д ЗЗО. 

 

Глава шеста  

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НРД 

Чл. 13. (1) Изпълнители на извънболнична медицинска помощ по НРД могат да бъдат: 

1. лечебните заведения по чл. 8, ал. 1 ЗЛЗ с изключение на денталните центрове и 

самостоятелните медико-технически лаборатории; 

2. лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ към Министерския съвет, Министерството на 

отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които 

осъществяват извънболнична помощ; 

3. националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето 

(ЗЗ) – за дейностите по чл. 23, ал. 1, т. 5 ЗЗ. 

(2) Договор за дейности и/или изследвания от пакетите по специалности, включени в 

приложение № 2 „Основен пакет СИМП“ на Наредба № 40 от 2004 г., с лечебни 

заведения за болнична помощ може да се сключи при условие, че лечебните заведения за 

СИМП, сключили договори с НЗОК, не могат да задоволят здравните потребности на 

ЗОЛ от: 

1. специализирани медико-диагностични изследвания; 

2. високоспециализирани медико-диагностични изследвания; 

3. високоспециализирани медицински дейности; 

4. пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“. 

 

 

Чл. 13. (2) Договор за дейности и/или изследвания от пакетите по специалности, 

включени в приложение № 2 „Основен пакет СИМП“ на Наредба № 40 от 2004 г., с 

лечебни заведения за болнична помощ може да се сключи при условие, че лечебните 

заведения за СИМП, сключили договори с НЗОК, не могат да задоволят здравните 

потребности на ЗОЛ от: 

1. специализирани медико-диагностични изследвания; 

2. високоспециализирани медико-диагностични изследвания; 

3. високоспециализирани медицински дейности; 

4. пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“. 

  

Чл. 14. (1) Изпълнители на болнична помощ (БП) по КП по приложение № 5, на ВСМД 

от приложение № 4, на клинични процедури (КПр) по приложение № 10 и на процедури 

по приложения № 12, 13 и 15 от Наредба № 40 от 2004 г. могат да бъдат: 

1. лечебни заведения за БП по смисъла на чл. 9, ал. 1 ЗЛЗ; 

2. лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, които са към Министерския съвет, 

Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството 

на правосъдието, Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията; 
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3. лечебни заведения за СИМП – Медицински център (МЦ), Дентален център (ДЦ), 

Медико-дентален център (МДЦ) и Диагностично-консултативен център (ДКЦ), с 

разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа; 

4. центрове за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ) по чл. 10, т. 3а ЗЛЗ; 

5. комплексни онкологични центрове (КОЦ) по чл. 10, т. 3б ЗЛЗ, с разкрити легла; 

6. хосписи по чл. 10, т. 5 ЗЛЗ; 

7. диализни центрове по чл. 10, т. 6 ЗЛЗ. 

(2) Лечебните заведения по ал. 1, т. 3 могат да бъдат изпълнители само на КП, посочени в 

приложение № 2 „Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни 

заведения за специализирана извънболнична помощ“. 

(3) Изпълнители на ВСМД от приложение № 4 на Наредба № 40 от 2004 г. могат да бъдат 

само лечебни заведения по ал. 1, т. 1 – 3, 5 и 7. 

(4) Лечебните заведения по ал. 1, т. 6 могат да бъдат изпълнители само на КП № 297 

„Палиативни грижи при онкологично болни“ от приложение № 5 на Наредба № 40 от 

2004 г. 

(5) Лечебните заведения по ал. 1, т. 7 могат да бъдат изпълнители само на КПр 

„Хрониохемодиализа“, „Перитонеална диализа с апарат“, „Перитонеална диализа без 

апарат“ и „Диализно лечение при остри състояния“ по приложение № 10 на Наредба № 

40 от 2004 г. 

(6) Изпълнители на КПр „Системно лекарствено лечение при злокачествени 

заболявания“, „Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вродени 

хематологични заболявания“ и „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти 

на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална 

химиотерапия“ от приложение № 10 на Наредба № 40 от 2004 г. могат да бъдат само 

лечебните заведения по ал. 1, т. 1, 2 и 5. 

(7) Изпълнители на процедура „Интензивно лечение на новородени деца с асистирано 

дишане със или без прилагане на сърфактант“ по приложение № 12 от Наредба № 40 от 

2004 г., процедури за интензивно лечение извън случаите на новородено по приложение 

№ 13 от Наредба № 40 от 2004 г. могат да бъдат само лечебни заведения по ал. 1, т. 1 и 2. 

(8) Изпълнители на процедури нуклеарномедицинско компютър-томографско образно 

изследване по приложение № 15 от Наредба № 40 от 2004 г. могат да бъдат само лечебни 

заведения по ал. 1, т. 1 и 2. 

Чл. 15. Изпълнители по чл. 10, т. 6 на КДН „Комплексно диспансерно (амбулаторно) 

наблюдение при деца с кожно-венерически заболявания и психични заболявания“ и 

„Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти над 18 години с 

кожно-венерически заболявания и психични заболявания“ по приложения № 8а и 9а от 

Наредба № 40 от 2004 г. могат да бъдат: 

1. за КДН на лица с кожно-венерически заболявания: 

а) лечебни заведения за БП с разкрити клиники/отделения по кожно-венерически 

болести; 

б) центрове за кожно-венерически заболявания по чл. 10, т. 3а ЗЛЗ; 

2. за КДН на лица с психични заболявания: 

а) лечебни заведения за БП с разкрити психиатрични клиники/отделения; 

б) центрове за психично здраве (ЦПЗ) по чл. 10, т. 3 ЗЛЗ. 

Чл. 16. (1) Изпълнителите на медицинска помощ извършват в полза на ЗОЛ медицински 

дейности, предмет на сключените договори с НЗОК. 

(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват 

при настоящите условия и ред за извършване на видове дейности от основния пакет, за 

които лечебното заведение е регистрирано в Регионалния център по здравеопазване 
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(РЦЗ)/Регионалната здравна инспекция (РЗИ), респ. има разрешение за осъществяване на 

дейност по чл. 46, ал. 2 ЗЛЗ. 

Чл. 17. (1) Изпълнителите на медицинска помощ съобразно нуждите и обема на 

извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал със съответно образование и 

квалификация. Наетите лица могат да бъдат: 

1. лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други специалисти с 

образователно-квалификационна степен „магистър“ или „доктор“, участващи в 

диагностично-лечебния процес; 

2. медицински и немедицински специалисти с образователно-квалификационна степен 

„специалист“, „бакалавър“ или „магистър“ – за извършване на дейности в рамките на 

тяхната правоспособност; 

3. други лица, извършващи административни и помощни дейности. 

(2) Лекари без придобита специалност могат да извършват дейности от БП под 

ръководство и по разпореждане на лекар с придобита специалност, който извършва 

медицинска дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност 

за това. 

(3) Лекари без придобита специалност могат да извършват дейности от СИМП по 

разпореждане в присъствие и под ръководство и контрол на лекар с придобита 

специалност, който извършва медицинска дейност в същото лечебно заведение по 

договор с НЗОК и носи отговорност за това. 

 

 (4) Лекарите по дентална медицина без придобита специалност могат да извършват 

дейности от БП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар с придобита 

специалност, който извършва дентална дейност в същото лечебно заведение по договор с 

НЗОК и носи отговорност за това. 

(5) Лицата по ал. 1, т. 3 не могат да участват в диагностични, лечебни и 

рехабилитационни процедури. 

(6) Трудовоправните и приравнените на тях отношения между ИМП и наетите от тях 

лица не са предмет на този НРД. 

 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Приема се от двете страни нова (7) Лекари без придобита специалност обща 

медицина могат да извършват дейности в лечебно заведение за ПИМП като нает 

лекар.  

 

Чл. 18. (1) Изпълнителите на ПИМП осигуряват достъп до медицинска помощ извън 

обявения си работен график на ЗОЛ съгласно Наредба № 40 от 2004 г. 

(2) За извършване на медико-диагностични изследвания, необходими за изпълнението на 

КП, КПр/процедури и КДН, изпълнителите на БП могат да сключват договори с други 

лечебни заведения или с национални центрове по проблемите на общественото здраве, 

когато изискванията по съответната КП/КПр/процедури/КДН допускат това. 

 

Глава седма  
ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

Чл. 19. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни 

заведения и национални центрове по проблемите на общественото здраве, които: 

1. отговарят на следните общи условия: 
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а) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – за 

лекарите/лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в 

лечебното или здравното заведение; 

б) членство в съответната РК на БЛС/РК на БЗС – за лекарите/лекарите по дентална 

медицина, които ръководят, съответно работят в лечебните заведения; 

в) лекарите/лекарите по дентална медицина – граждани на държави – членки на 

Европейския съюз (ЕС), останалите страни по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство (ЕИП), Конфедерация Швейцария, както и на трети 

държави, имат право да упражняват медицинска професия в Република България 

съгласно действащото законодателство; 

г) лекарите/лекарите по дентална медицина, които работят в съответното лечебно 

заведение за извънболнична помощ, не са членове на ТЕЛК/НЕЛК; 

2. отговарят на настоящите специални условия. 

(2) Общите и специалните условия по ал. 1 следва да са налице през цялото време на 

действие на вече сключения договор. 

Чл. 20. (1) Всеки лекар може да работи в изпълнение на два договора с НЗОК, 

независимо от месторазположението на лечебните заведения, в които се оказва помощта. 

(2) По изключение, с мотивирано предложение на директора на РЗОК управителят на 

НЗОК може да разреши сключване на трети договор за оказване на специализирана 

извънболнична медицинска помощ. 

Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК, от името и за сметка на НЗОК, сключва договори за 

оказване на медицинска помощ с лечебни и здравни заведения, които: 

1. имат регистрация в РЦЗ/РЗИ на територията, обслужвана от РЗОК – за лечебните 

заведения за извънболнична медицинска помощ и хосписите; 

2. имат месторазположение на територията, обслужвана от РЗОК – за лечебните 

заведения за БП, лечебните заведения по чл. 10, т. 3, 3а, 3б и 6 ЗЛЗ с разкрити легла и 

здравните заведения. 

(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ и „Специализирани болници за 

рехабилитация – НК“ – ЕАД, сключват договори с НЗОК за оказване на медицинска 

помощ от своите териториални поделения, респ. филиали, чрез директорите на РЗОК, на 

чиято територия имат месторазположение поделенията (филиалите). 

(3) Лечебните и здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със 

съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част. 

Чл. 22. (1) Лечебни и здравни заведения, кандидатстващи за сключване на договор с 

НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в 

сила на НРД съгласно чл. 59а, ал. 1 ЗЗО. 

(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от 

установяването й писмено уведомява лечебното/здравното заведение за това 

обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване. 

(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договор с 

изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите за 

осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в ЗЗО. 

Директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице има право да провери 

на място в лечебното/здравното заведение съответствието със специалните изисквания, 

за чието удостоверяване е предвидена декларация. 

(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който 

изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му. 

Чл. 23. (1) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на ПИМП и след 

изтичане на срока по чл. 22, ал. 3 с лечебни заведения за ПИМП, които отговарят на 

изискванията на закона и НРД. 
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(2) В случаите по ал. 1 директорът на РЗОК сключва договори или издава мотивирани 

откази за сключване на договори в срок до 30 дни от подаването на документите. При 

установяване на непълнота на представените документи се прилага чл. 22, ал. 2. 

 

 

 

Чл. 24. (1) Типовите договори с ИМП се утвърждават от управителя на НЗОК след 

съгласуване с председателя на УС на БЛС. 

(2) Редът, условията и сроковете за заплащане на извършените и отчетените медицински 

дейности, установени по реда на чл. 55е ЗЗО, са част от съдържанието на типовите 

договори. 

(3) Цените на медицинските дейности, установени по реда на чл. 55д ЗЗО, са част от 

съдържанието на типовите договори. 

(4) Неразделна част към договорите с изпълнителите на медицинска помощ 

представляват: 

1. протоколи за брой на назначаваните специализирани медицински дейности и стойност 

на назначаваните медико-диагностични дейности – за изпълнителите на ПИМП и СИМП, 

определени по реда на ЗБНЗОК за 2014 г. от НС на НЗОК; 

2. приложения за стойност на медицинските дейности за болнична медицинска помощ, за 

медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ и/или за лекарствена 

терапия при злокачествени заболявания. 

Чл. 25. (1) Директорът на РЗОК отказва да сключи договор при: 

1. условие, че лечебното или здравното заведение не отговаря на изисквания на закона, 

което се установява от представените документи или при проверка; 

2. липса на някое от тези общи или специални изисквания и условия за сключване на 

договор, което се установява от представените документи или при проверка; 

3. непълнота на изискуемата документация, която не е била отстранена в определения 

срок; 

4. невъзможност на съответното лечебно/здравно заведение да осъществява 

медицинската помощ, за изпълнение на която кандидатства, което се установява от 

представените документи или при проверка; 

5. подаване на документи за сключване на договор извън установените срокове, с 

изключение на случаите по чл. 23; 

6. наложена санкция „прекратяване на договор“. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 6 директорът на РЗОК може да сключи договор след изтичане 

на 12 месеца от влизане в сила на санкцията „прекратяване на договор“. 

(3) В случаите по ал. 2 лечебното заведение може да декларира намерение за сключване 

на договор за оказване на БП не по-късно от два месеца преди изтичане на срока по ал. 2. 

(4) Директорът на РЗОК издава заповед, с която прави мотивиран отказ за сключване на 

договор с ИМП в сроковете по чл. 22 и 23. 

(5) Заповедта по ал. 4 се издава в писмена форма и съдържа: 

1. правните и фактическите основания за издаване на отказа; 

2. пред кой орган и в какъв срок отказът може да бъде обжалван; 

3. дата на издаване, подпис на директора и печат на РЗОК. 

(6) Заповедта по ал. 4 се връчва на лицето, което представлява лечебното/здравното 

заведение, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок 7 

работни дни от издаването му. 
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(7) Заповедта, с която директорът на РЗОК отказва да сключи договор с ИМП, може да се 

обжалва съгласно чл. 59б, ал. 3 ЗЗО по реда на Административнопроцесуалния кодекс, 

като оспорването не спира изпълнението на заповедта. 

Чл. 26. (1) Контролът по изпълнение на договорите за оказване на медицинска помощ и 

контролът по изпълнение на договорите за отпускане на лекарствени продукти, 

медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани 

напълно или частично от НЗОК, се извършват в съответствие с раздел Х от ЗЗО. 

(2) Условията и редът за осъществяване на контрол по ал. 1 се определят с инструкция, 

издадена от директора на НЗОК на основание чл. 72, ал. 5 ЗЗО, която се публикува на 

интернет страницата на НЗОК. 

Чл. 27. При констатирани нарушения от контролните органи на РЗОК по изпълнение на 

договорите за оказване на медицинска помощ се търси административнонаказателна 

отговорност по реда на ЗЗО и ЗАНН. 

Глава осма  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

Чл. 28. Изпълнителите на медицинска помощ осъществяват дейността си съгласно 

изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса на професионалната етика, ЗЛПХМ, подзаконови 

нормативни актове и НРД. 

Чл. 29. (1) Изпълнителите на медицинска помощ имат право да получат в срок и в пълен 

размер заплащане за извършените дейности при условията и по реда на сключения 

между страните договор. 

(2) Изпълнителите на медицинска помощ имат право да получават текуща информация и 

съдействие от РЗОК относно възложените им за изпълнение дейности. 

Чл. 30. (1) Изпълнителите на медицинска помощ нямат право да прилагат диагностични 

и лечебни методи, които: 

1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и 

създават повишен риск за здравето и живота на пациента; 

2. водят до временна промяна в съзнанието, освен ако за прилагането им пациентът е дал 

съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ. 

(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ или 

накърняват личното и професионалното достойнство на лекаря, може да не се окаже 

такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им. 

Чл. 31. Изпълнителите на медицинска помощ се задължават да: 

1. осигуряват на ЗОЛ договорената медицинска помощ и да изпълняват правилата за 

добра медицинска практика съгласно условията на НРД; 

2. предоставят медицинска помощ по вид и обем, съответстваща на договорената; 

3. предписват за домашно лечение лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от 

НЗОК, с изключение на изпълнителите на болнична медицинска помощ и ВСМД; 

4. предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели по вид и количества, съобразени с обективното състояние на 

пациента и изискванията на НРД и други действащи нормативни актове; 

5. не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове медицинска 

дейност, която е заплатена от НЗОК, извън предвидената сума, с изключение на 

консумативи за определени КП, в които изрично е посочено; 

6. предоставят задължително изискваната от НЗОК информация в срокове, структура и 

формат, посочени в договора; 

7. осигуряват на длъжностните лица на РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с 

отчитането и контрола на извършените дейности по ред, определен в нормативните 

актове; 
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8. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗОЛ, станали им известни при или 

по повод оказване на медицинска помощ, освен в случаите, предвидени със закон; 

9. предоставят на пациента ясна и достъпна информация за здравословното му състояние 

и методите за евентуалното му лечение. 

 

Глава девета  

КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ 

Чл. 32. Страните по договора извършват системно и планирано оценяване, наблюдение и 

непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги, с което се осигурява 

равенство в достъпа, ефективността и сигурността на договорените медицински услуги и 

повишаване на удовлетвореността на пациентите. 

 

Глава десета  

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ 

Чл. 33. (1) Здравната документация във връзка с оказването на медицинска помощ по 

реда на ЗЗО включва: 

1. първични медицински документи съгласно приложение № 3 „Първични медицински 

документи“; 

2. медицински документи на МЗ, утвърдени по съответния ред; 

3. документи, свързани с оказването на медицинска помощ на лица, осигурени в друга 

държава, включващи: 

а) удостоверителни документи за право на обезщетения в натура в случай на болест, 

майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, издадени по реда на 

правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от 

ДР на ЗЗО или международни договори за социална сигурност, по които Република 

България е страна; 

б) документи съгласно приложение № 4 „Документи, свързани с оказване на медицинска 

и дентална помощ на лица, осигурени в други държави“. 

(2) Отчетната документация във връзка с оказването на медицинска помощ по реда на 

ЗЗО включва: 

1. здравната документация по ал. 1, т. 1 и 3; 

2. финансови документи съгласно приложение № 5 „Финансови документи“. 

(3) С документите по ал. 2 се отчита и заплаща извършената дейност по договора с 

НЗОК. 

Чл. 34. Изпълнителите на медицинска помощ осигуряват за своя сметка формуляри на 

първични медицински и финансови документи. 

 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 34. Изпълнителите на медицинска помощ осигуряват за своя сметка формуляри 

на първични медицински и финансови документи. 

Предложение на НЗОК: Чл. 34. Изпълнителите на медицинска помощ осигуряват  

издават за своя сметка формуляри на първични медицински и финансови документи. 

Остава за УС на БЛС и НС на НЗОК. 

 

Чл. 35. Документацията и документооборотът за ИМП се уреждат в специалната част на 

НРД. 
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Глава единадесета 

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА 

СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ 

НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК 

 

Раздел І 

Общи положения 

Чл. 36. (1) Националната здравноосигурителна каса осигурява в полза на ЗОЛ: 

1. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната; 

2. медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно 

лечение на територията на страната; 

3. имунологични лекарствени продукти – ваксини против човешки папилома вирус 

(ЧПВ), по национална програма по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ – до обем, финансиран по 

национална програма. 

(2) Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални 

медицински цели по ал. 1, т. 1 и 2 са за лечение на заболяванията, включени в списъка по 

Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение 

Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (Наредба № 38). 

(3) Извън лекарствените продукти по ал. 1 НЗОК осигурява: 

1. напълно заплащани лекарствени продукти, предписани и отпуснати на ветерани от 

войните при условията и по реда на наредбата по чл. 5, ал. 5 от Правилника за прилагане 

на Закона за ветераните от войните (ППЗВВ); 

2. частично заплащани лекарствени продукти, предписани и отпуснати на 

военноинвалиди и военнопострадали по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и 

военнопострадалите (ЗВВ), при условията и по реда на наредбата по чл. 15, ал. 5 ЗВВ. 

(4) Лекарствените продукти по ал. 2, т. 1 са определени в списък, утвърден от министъра 

на здравеопазването на основание чл. 5, ал. 1 ППЗВВ, а лекарствените продукти по ал. 2, 

т. 2 – в списък, утвърден от министъра на здравеопазването на основание чл. 15, ал. 1 

ЗВВ. 

 

Раздел ІІ 

Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели за домашно лечение на територията на страната, заплащани 

напълно или частично от НЗОК 

Списък с лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели за домашно лечение на територията на страната 

Чл. 37. (1) Националната здравноосигурителна каса осигурява лекарствени продукти за 

домашно лечение на територията на страната, включени в приложение № 1 на 

Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, за които са подадени 

заявления по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на 

лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални 

медицински цели (наричана за краткост в договора „Наредба № 10“). 

(2) Лекарствените продукти по ал. 1 са посочени в списък, наричан „Лекарствен списък 

на НЗОК“, който съдържа: 

1. лекарствените продукти и всички данни за тях съгласно приложение № 1 на ПЛС, 

публикуван на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствените продукти; 
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2. НЗОК код за всеки лекарствен продукт; 

3. код на търговец/и на едро с лекарствени продукти, посочени от притежателя на 

разрешението за употреба на всеки лекарствен продукт, за които е договорена отстъпка 

на основание чл. 45, ал. 10 ЗЗО; 

4. указания относно реда за предписване, отпускане и получаване: 

а) група съобразно реда и начина на тяхното предписване по чл. 47, ал. 1; 

б) вид на рецептурната бланка съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за 

предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба № 4 от 2009 г.); 

в) вид на протокола съгласно чл. 54, ал. 1. 

Чл. 38. (1) Националната здравноосигурителна каса осигурява медицински изделия за 

домашно лечение по списък, определен от Надзорния съвет на НЗОК, наричан „Списък с 

медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска 

помощ“. Списъкът съдържа за всяко медицинско изделие: 

1. номенклатурен код; 

2. група; тип; 

3. код на НЗОК; 

4. търговско наименование; 

5. производител/търговец на едро (подал заявление за заплащане на съответното МИ от 

НЗОК); 

6. вид МИ; 

7. размер; 

8. окончателна опаковка; 

9. стойност, до която НЗОК заплаща медицинското изделие; 

10. условия и ред за предписване и отпускане. 

(2) Националната здравноосигурителна каса издава указания за работа със списъка по ал. 

1. 

Чл. 39. (1) Националната здравноосигурителна каса осигурява диетични храни за 

специални медицински цели по списък, определен от Надзорния съвет на НЗОК, наричан 

„Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК“. 

Списъкът съдържа за всяка диетична храна: 

1. данни за диетичната храна, вид и подвид, към който се отнасят; 

2. търговско наименование на диетичната храна; 

3. код на НЗОК; 

4. стойност, до която НЗОК заплаща диетичната храна; 

5. условията за предписване и отпускане. 

(2) Националната здравноосигурителна каса издава указания за работа със списъка по ал. 

1. 

Чл. 40. Лекарственият списък на НЗОК, списъкът с медицинските изделия, които НЗОК 

заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и списъкът на диетичните 

храни за специални медицински цели се публикуват на интернет страницата на НЗОК и 

са задължителни за ИМП, както и за аптеките, които работят по договор с НЗОК. 

Чл. 41. (1) Националната здравноосигурителна каса публикува на интернет страницата 

си основните изисквания към софтуера, обработващ рецептурните бланки, 

задължителните номенклатури и формата на отчетните електронни документи. 

(2) При промени в списъците по ал. 1 НЗОК изготвя актуализиращи файлове към 

номенклатурите на аптечния софтуер, които публикува на интернет страницата си. 

(3) Изменения и допълнения могат да бъдат правени при законодателни промени или при 

промяна на списъците по ал. 1 при спазване на условията на ЗЗО и ЗЛПХМ. 

(4) Информацията по ал. 1 се публикува на интернет страницата на НЗОК в сроковете 

съгласно Наредба № 10. 
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Чл. 42. (1) За хроничните заболявания, посочени в приложение № 6 „Списък на 

заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка на хронично болния“, се издава 

„Рецептурна книжка на хронично болния“. 

(2) Редът и начинът за работа с рецептурната книжка са посочени в приложение № 3. 

(3) Рецептурната книжка на хронично болния се съхранява от ЗОЛ, на което е издадена. 

 

Условия и ред за предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични 

храни за специални медицински цели 

Чл. 43. Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за 

специални медицински цели за домашно лечение на ЗОЛ се предписват съгласно глава 

трета, раздел IV от Наредба № 4 от 2009 г. за предписване и отпускане на лекарствени 

продукти (Наредба № 4) и този раздел. 

Чл. 44. Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни, заплащани 

от НЗОК, се предписват на: 

1. здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на 

предписването; 

2. лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава – членка на ЕС, 

държава от ЕИП или Конфедерация Швейцария, или от държава, страна по двустранна 

спогодба с Република България, към датата на извършване на предписанието. 

Чл. 45. (1) Право да предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични 

храни за специални медицински цели от списъците по чл. 40 имат: 

1. лекари/лекари по дентална медицина от лечебни заведения за извънболнична помощ, 

сключили договор с НЗОК; 

2. лекари/лекари по дентална медицина, работещи в лечебните заведения към 

Министерството на правосъдието – за лица, лишени от свобода. 

(2) При осъществен временен избор предписанията се извършват от ОПЛ, при който е 

осъществен временният избор. 

(3) В случаите на заместване на един лекар/лекар по дентална медицина от друг 

заместникът, издал рецептурната бланка, попълва личните си данни, РЦЗ/РЗИ № на 

практиката на титуляря, уникалния идентификационен номер (УИН) на заместника и 

полага подпис и поставя личен печат. 

 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 45.  (3) В случаите на заместване на един лекар /лекар по дентална медицина от 

друг заместникът, издал рецептурната бланка, попълва личните си данни, РЦЗ/РЗИ № на 

практиката на титуляря, уникалния идентификационен номер (УИН) на заместника и 

полага подпис и поставя личен печат на лекаря и/или печат на лечебното заведение . 

Приема се от двете страни 

 

Чл. 46. (1) Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за 

специални медицински цели се предписват само след извършен преглед/консултация от 

лекаря/лекаря по дентална медицина, който се документира в амбулаторния лист и се 

удостоверява с подписа на ЗОЛ. 

 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 46.  (1) Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за 

специални медицински цели се предписват само след извършен преглед/консултация от 

лекаря/лекаря по дентална медицина, който се документира в амбулаторния лист и се 

удостоверява с подписа на ЗОЛ или негов представител. 
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Предлагаме юристите на БЛС и НЗОК да дадат издържана юридически 

формулировка на „негов представител”, тъй като това може да е и социален работник 

или личен асистент и т.н. 

Остава за обсъждане с юристите на НЗОК  и на  БЛС . 

(2) Лекарят/лекарят по дентална медицина, назначил терапията, е длъжен да уведоми 

ЗОЛ, респ. негов родител, настойник или попечител, за вида на предписаните 

лекарствени продукти, медицински изделия и/или диетични храни, тяхното 

действие/прилагане, странични реакции, ред и начин на приемане, както и за стойността, 

до която се заплащат от НЗОК. 

(3) При хоспитализиране на ЗОЛ с хронични заболявания, извън хипотезите по чл. 69, ал. 

2, лекарят/лекарят по дентална медицина от лечебното заведение за извънболнична 

помощ може да предписва лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни 

без извършване на преглед, като в амбулаторния лист в поле „анамнеза“ отбелязва, че 

предписанието се извършва за хоспитализирано лице. 

Чл. 47. (1) Лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК за 

домашно лечение, се разделят на две групи съобразно реда и начина на тяхното 

предписване, както следва: 

1. група I – лекарствени продукти, в т. ч. по чл. 78, т. 2 ЗЗО, предписвани с протокол; 

2. група II – лекарствени продукти, които не се назначават и предписват с протокол. 

(2) Терапията с лекарствени продукти по ал. 1, т. 2, назначена от лекар специалист, 

работещ в изпълнение на договор с НЗОК, се отразява в амбулаторния лист и в 

електронния отчет на лекаря за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни 

листове в определен от НЗОК формат. Екземпляр от амбулаторния лист на ЗОЛ, на 

хартиен носител, се съхранява по хронологичен ред от изпълнителя на СИМП. Вторият 

екземпляр се изпраща чрез ЗОЛ до ОПЛ за прилагане към здравното досие. 

(3) Терапията с лекарствени продукти по ал. 1, т. 2, назначена от лекар специалист, който 

не работи в изпълнение на договор с НЗОК, се отразява в бланка „Медицинско 

направление“ (бл. МЗ 119) на генеричен принцип, която се предава на ОПЛ чрез ЗОЛ. В 

този случай специалистът няма право да предписва лекарствени продукти на 

рецептурните бланки (образци МЗ – НЗОК). 

(4) Общопрактикуващият лекар има право съгласно назначената по ал. 3 от лекаря 

специалист терапия да предписва лекарствени продукти по международно непатентно 

наименование в рамките на съществуващите в Лекарствения списък на НЗОК. 

Чл. 48. (1) Лекарствените продукти се предписват на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО при 

спазване изискванията на действащото законодателство относно предписване на 

лекарствени продукти, приложения № 6 и № 7, както и сключените между лечебните 

заведения и НЗОК договори за оказване на медицинска помощ по чл. 59 ЗЗО. 

(2) Назначаването и предписването на лекарствени продукти за конкретен МКБ код на 

заболяване от списъка по Наредба № 38 се извършват при спазване на: 

1. изискванията на Наредба № 4; 

2. кратките характеристики на лекарствените продукти, неразделна част от разрешението 

им за употреба; 

3. приложение № 7 „Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 

2004 г., и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия“. 

Чл. 49. (1) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ едновременно предписване на 

лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно 

наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ код), независимо от вида и броя 

на издадените рецептурни бланки. 
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(2) Не се допуска едновременно предписване от ОПЛ и от лекар специалист на повече от 

три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ код), както и дублиране на 

предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствени продукти. 

 

Предложение на БЛС за ПИМП: 

 (2) Не се допуска едновременно предписване от ОПЛ и от лекар специалист на повече 

от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ код), както и дублиране на 

предписанията отпускане в рамките на срока, за който са предписани лекарствени 

продукти. 

Приема се да остане за обсъждане следваща работна среща 

 (3) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ на една и съща рецептурна бланка, 

независимо от ползвания образец предписване на различни продукти (лекарствени 

продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели), както и 

напълно и частично заплащани лекарствени продукти и такива, предписвани с протокол. 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 49. (3) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ на една и съща рецептурна бланка 

независимо от ползвания образец предписване на различни продукти (лекарствени 

продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели), както и 

напълно и частично заплащани лекарствени продукти и такива, предписвани с различни 

протоколи.  

Приема се да остане за обсъждане следваща работна среща 

Чл. 50. При предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични 

храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната 

всички данни на ЗОЛ съгласно приложение № 3 се отразяват в амбулаторния лист и в 

електронния отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в 

определен от НЗОК формат. 

Чл. 51. При издаване на рецептурна бланка за предписване на лекарствени продукти за 

лечение на хронични заболявания лекарят/лекарят по дентална медицина задължително 

вписва назначената терапия и в рецептурната книжка на хронично болния, като следи за 

спазването на изискванията по чл. 48, 49 и 50. 

Чл. 52. Медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели за 

домашно лечение на територията на страната се изписват на отделна рецептурна бланка 

при спазване на изискванията, посочени в списъка по чл. 38, ал. 1 или списъка по чл. 39, 

ал. 1, както и в указанията по тяхното прилагане. 

 

 

 

Условия и ред за предписване и отпускане на лекарства по „Протокол за предписване на 

лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“  

Чл. 53. (1) Протоколи за предписване на лекарствени продукти, заплащани напълно или 

частично от НЗОК, могат да се издават от специалисти по профила на заболяването, 

работещи в лечебни заведения – изпълнители на извънболнична помощ, или от 

специализирани комисии в лечебни заведения – изпълнители на болнична помощ. 

(2) С „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (образец по 

приложение № 8 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4) се предписват лекарствени продукти, 

за които са налице следните условия: 

1. включени са в приложение № 1 на ПЛС и за тях са подадени заявления по реда на 

Наредба № 10 за заплащането им от НЗОК; 

2. в ПЛС за тези лекарствени продукти е посочено, че се извършва експертиза по чл. 78, 

т. 2 ЗЗО. 



18 

 

Чл. 54. (1) С „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ се 

назначава терапия със: 

1. лекарствени продукти от група IА – протоколите за тях се разглеждат от комисия в ЦУ 

на НЗОК, която извършва експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО, и се утвърждават с решение на 

управителя на НЗОК съгласно Изискванията на НЗОК при издаване и утвърждаване на 

протоколи за конкретни заболявания; 

2. лекарствени продукти от група IВ – протоколите за тях се разглеждат от комисия в 

РЗОК, която извършва експертиза, и се утвърждават с решение на директора на РЗОК, с 

изключение на лекарствени продукти, за които изрично е посочено в съответните 

Изисквания на НЗОК при издаване и утвърждаване на протоколи за конкретни 

заболявания, че се разглеждат от комисията в ЦУ на НЗОК по т. 1 и се утвърждават с 

решение на управителя на НЗОК; 

3. лекарствени продукти от група IС – протоколите за тях се заверяват в РЗОК; за 

определени лекарствени продукти, посочени в съответните Изисквания на НЗОК при 

издаване и утвърждаване на протоколи за конкретни заболявания, заверяването се 

извършва след: 

– извършена експертиза от комисията в РЗОК и решение на същата за заверяване на 

протокола; при отрицателно решение на комисията директорът на РЗОК издава решение 

за отказ за заверяване на протокола, 

или 

– извършена експертиза от комисията в ЦУ на НЗОК и становище на същата до 

комисията в РЗОК за заверяване на протокола; при отрицателно становище директорът 

на РЗОК издава решение за отказ за заверяване на протокола. 

(2) Всички протоколи се заверяват от РЗОК. 

Чл. 55. (1) Комисията в ЦУ на НЗОК извършва експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО по ред, 

предвиден в Правилника за устройството и дейността на НЗОК . 

(2) Комисията в РЗОК извършва експертиза по ред, предвиден в правилник, утвърден от 

управителя на НЗОК. 

Чл. 56. (1) За разрешаване на отпускането на лекарствени продукти по чл. 54 се 

разработват съвместно с външни експерти на НЗОК изисквания при издаване на 

протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства 

съгласно приложение № 8 „Образец на Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи 

за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства“. 

(2) Изискванията отговарят на кратките характеристики на продуктите и съдържат: 

1. лечебното/ите заведение/я, в което се диагностицира заболяването, предлага терапия и 

извършва оценка на ефективността на проведеното лечение; 

2. ред за утвърждаване и заверяване на протоколите; 

3. необходими документи; 

4. лист за определяне на критериите при издаване на протоколи; 

5. лечебно-диагностичен алгоритъм; 

6. периодичност на контролните прегледи; 

7. необходими медико-диагностични изследвания и референтни стойности на показатели 

за проследяване на ефективността на лечението. 

(3) Изискванията се утвърждават от управителя на НЗОК и се публикуват на интернет 

страницата на НЗОК. Изискванията са задължителни за ИМП. 

(4) Всички промени в изискванията се публикуват на интернет страницата на НЗОК в 

срок не по-малък от 15 работни дни преди прилагането им. 

Чл. 57. (1) Всеки протокол се издава за брой лечебни курсове за срок до 6 месеца от 

датата на заверка в РЗОК. 
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(2) Промяна на първоначалната терапия се извършва само при медицински доказана 

необходимост по ред и начин, указани в изискванията по чл. 56. 

Чл. 58. (1) За утвърждаване и заверяване на протоколи, с които са предписани 

лекарствени продукти по чл. 54, ал. 1, ЗОЛ представя следните документи: 

1. заявление (свободен текст) до директора на РЗОК, на територията на която ЗОЛ е 

направило избор на ОПЛ; 

2. медицински и други документи съгласно изискванията по чл. 56; 

3. протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК; 

4. декларация за информирано съгласие. 

(2) Всички документи, с изключение на заявлението по ал. 1, т. 1, се подписват, 

подпечатват и регистрират от лечебните заведения по съответния ред. 

(3) Документите се представят в РЗОК, на територията на която ЗОЛ е направило избор 

на ОПЛ. 

(4) Документите по ал. 1 се разглеждат от комисиите в ЦУ на НЗОК или РЗОК съобразно 

правилата за тяхната работа. 

(5) Документите се утвърждават съобразно правилата на чл. 54, ал. 1. 

Чл. 59. (1) Действието на утвърден и заверен „Протокол за предписване на лекарства, 

заплащани от НЗОК/РЗОК“ се прекратява с решение на управителя на НЗОК/директора 

на РЗОК в следните случаи: 

1. смърт на пациента; 

2. промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението, вкл. и в случаите на 

поява на нежелани лекарствени реакции; 

3. в случай на изгубване, повреждане или унищожаване на протокола; 

4. при промяна на условията, реда и начина за отпускане на лекарствения продукт; 

5. в случаите, когато комисията в ЦУ на НЗОК отмени протокол, издаден от комисията в 

РЗОК; 

6. при констатирано дублиране на протокол, издаден на едно и също лице за 

припокриващи се периоди и за един и същ лекарствен продукт в различни РЗОК и/или 

НЗОК; 

7. при изключване на лекарствен продукт от приложение № 1 на ПЛС; 

8. в случаите на изтегляне на заявление от притежател на разрешение за употреба на 

лекарствени продукти или други обстоятелства по реда на Наредба № 10. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 3 не се предоставя копие на лицето. Комисията, утвърдила 

протокола, служебно съставя нов протокол за остатъчния срок съобразно назначената 

терапия. 

Чл. 60. (1) Отказ за утвърждаване и заверяване на „Протокол за предписване на 

лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, с който са предписани лекарствени продукти от 

група IА и група IB, за които изрично е посочено в съответните изисквания на НЗОК при 

издаване и утвърждаване на протоколи за конкретни заболявания, че се разглеждат и 

утвърждават от комисията в ЦУ на НЗОК за извършване на експертизи по чл. 78, т. 2 

ЗЗО, може да бъде направен с мотивирано решение на управителя на НЗОК в случаите, 

когато: 

1. назначената терапия в протокола не отговаря на изискванията по чл. 56, ал. 1; 

2. представените документи не съответстват на изискванията по чл. 56, ал. 1; 

3. установено е неспазване на предписаната терапевтична схема по одобрен протокол при 

постъпили молби за следващ курс на лечение; 

4. установено е неспазване на общите изисквания на ЗЗО, ЗЛПХМ, нормативните актове 

по прилагането им, както и НРД. 

(2) Изключение по ал. 1, т. 3 се допуска само в случаи на документално доказана 

медицинска обосновка. 
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Чл. 61. Районната здравноосигурителна каса може да откаже утвърждаване и заверка на 

протокол за лекарства от групи IВ и IС в случаите по чл. 60, ал. 1. 

Чл. 62. (1) След утвърждаване по съответния ред и заверяване на протокола в РЗОК 

данните от него се пренасят върху „Рецептурната бланка“ (МЗ – НЗОК) от ОПЛ или 

специалиста по профила на заболяването съгласно изискванията по чл. 56. 

(2) Копие от заверения протокол се съхранява в досието на ЗОЛ от ОПЛ и от 

специалиста, издаващ рецептурна бланка на хартиен носител – за срок 12 месеца от 

датата на издаване, или на електронен носител. 

 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 62. (2) Копие от заверения протокол се съхранява в досието на ЗОЛ от ОПЛ и 

от специалиста, издаващ рецептурна бланка на хартиен носител – за срок 12 месеца 

от датата на издаване,  

 Чл. 62. (2) Копие от заверения протокол (данните за заверения протокол) се 

съхраняват в РЗОК/НЗОК  

Чл. 62.  нова: (3) Оригиналът на заверения протокол се съхранява от пациента, 

който го представя при необходимост от получаване на рецепта в лечебните 

заведения и при отпускане на медикаменти в аптеката. 

Приема се да остане за обсъждане следваща работна среща 

Чл. 63. На ЗОЛ, получаващи лекарства от група IА по протокол, не могат да им бъдат 

предписвани други лекарства от Лекарствения списък на НЗОК, предназначени за 

лечение на същото заболяване. 

Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични 

храни за специални медицински цели  

Чл. 64. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за отпускане на 

лекарствени продукти, на медицински изделия и на диетични храни за специални 

медицински цели за домашно лечение на територията на страната с притежатели на 

разрешение за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека при 

условията и по реда, съгласувани между представители на НЗОК и БФС съгласно чл. 45, 

ал. 15 ЗЗО. 

Чл. 65. (1) Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти от група IА, се 

изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК и находящи се на територията на 

областта, на която се намира лечебното заведение за първична извънболнична 

медицинска помощ, в което е осъществен избор на ОПЛ (постоянен или временен). 

(2) Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти, съдържащи наркотични и 

упойващи вещества, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК и находящи се 

на територията на областта по местоиздаване на рецептата. 

(3) Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за остри и хронични 

заболявания, лекарствени продукти от групи IВ и IС, както и всички останали 

лекарствени продукти извън посочените в ал. 1 и 2, и рецептите, с които са предписани 

медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се изпълняват в 

аптеки, работещи по договор с НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение или 

избора на ОПЛ от ЗОЛ. 

Чл. 66. (1) Лекарствени продукти, предписвани по „Протокол за предписване на 

лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, се отпускат след представяне на оригинален 

протокол, заверен от РЗОК, рецептурна бланка (бл. МЗ – НЗОК), рецептурна книжка, 

документ за самоличност на приносителя и копие на протокола, който се съхранява в 

аптеката. 
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(2) При предписани лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за 

лечение на хронично заболяване за изпълнение на рецептата се представя и рецептурната 

книжка на хронично болния. 

Чл. 67. Рецептурните бланки и протоколите имат срок на валидност, установен в 

Наредба № 4 от 2009 г. 

 

Условия и ред на заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични 

храни за специални медицински цели  

 

Чл. 68. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните и отпуснатите 

на ЗОЛ лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно 

лечение на територията на страната по ред, начин и в срокове, определени в Наредба № 

10 и сключените договори с притежатели на разрешение за извършване на търговия на 

дребно с лекарствени продукти в аптека. 

(2) За един и същ период на лечение НЗОК заплаща до три лекарствени продукта, 

предписани на ЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на 

предписанията, вида и броя на рецептурните бланки, на които те са предписани. 

Чл. 69. (1) Националната здравноосигурителна каса не заплаща лекарствени продукти, 

медицински изделия и диетични храни, предписани и отпуснати на: 

1. лица с прекъснати здравноосигурителни права на основание чл. 109, ал. 1 ЗЗО към 

момента на предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни; 

2. лица, които са освободени от задължението да заплащат здравноосигурителни вноски 

на основание чл. 40а, ал. 1 ЗЗО. 

(2) В случай на хоспитализиране на ЗОЛ за периода на хоспитализацията НЗОК не 

заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, предписани от 

лекар от лечебно заведение за извънболнична помощ, необходими за: 

1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето; 

2. новооткрито заболяване по време на стационарното лечение; 

3. промяна на терапията за придружаващи хронични заболявания, назначена от лекар в 

извънболничната помощ и заплащана от НЗОК. 

 

Раздел ІІІ 

Имунологични лекарствени продукти – ваксини против човешки папилома вирус 

(ЧПВ), по национална програма по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето  

Чл. 70. Националната здравноосигурителна каса осигурява имунологични лекарствени 

продукти – препоръчителни ваксини против човешки папилома вирус (ЧПВ), 

осигурявани по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната 

шийка в Република България 2012 – 2016 г., приета с Решение, отразено в Протокол № 29 

от 25.07.2012 г. на Министерския съвет на Република България. 

Чл. 71. (1) Препоръчителните ваксини против ЧПВ се извършват от ОПЛ на лица, 

вписани в регистрите им, от целевата група, определена в програмата по чл. 70. 

(2) Общопрактикуващият лекар извършва имунизациите при спазване на изискванията, 

установени в чл. 11 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, и 

при наличие на следните условия: 

1. изразена воля за имунизиране срещу ЧПВ от страна на законния представител 

(родител/настойник) на лицето; запознаване от ОПЛ на законния представител и лицето 

със: показанията на лекарствения продукт; начина му на приложение; 

противопоказанията му, както и с нейните евентуални странични ефекти и нежелани 

реакции; 
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2. информирано съгласие за имунизиране срещу ЧПВ, обективирано с подпис на 

законния представител на лицето в амбулаторния лист, който ОПЛ издава за проведения 

преглед и поставяне на ваксината; за лица от целевата група, настанени временно по 

административен ред по чл. 27 от Закона за закрила на детето (в семейство на роднини 

или близки, в приемно семейство, социална услуга – резидентен тип или в 

специализирана институция), волята, респ. информираното съгласие, се изразява от 

съответната дирекция „Социално подпомагане“. 

(3) Имунизацията се счита за завършена при три приема ваксина срещу ЧПВ. И трите 

приема следва да са от един и същи вид ваксина срещу ЧПВ. 

 

Раздел ІV 

Лекарствени продукти, предписвани и отпускани на ветерани от войните, на 

военноинвалиди и военнопострадали  

 

Чл. 72. (1) Право да предписват лекарствени продукти от списъците по чл. 5, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните (ППЗВВ) имат всички 

лекари по чл. 4 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. 

(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се предписват при условията и по реда на Наредба 

№ 3 от 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и 

дентална помощ на ветераните от войните (Наредба № 3). 

(3) Право да предписват лекарствени продукти от списъците по чл. 15, ал. 1 от Закона за 

военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВВ) имат всички лекари/лекари по дентална 

медицина, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична помощ. 

(4) Лекарствените продукти по ал. 3 се предписват при условията и по реда на Наредба 

№ 4 от 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на 

военноинвалидите и военнопострадалите (Наредба № 4). 

Чл. 73. (1) Лекарствените продукти, предписани на ветерани от войните, на 

военноинвалиди и военнопострадали, се отпускат в аптеки, открити от притежатели на 

разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, сключили договори с НЗОК 

на основание Наредба № 3, респ. Наредба № 4. 

(2) Отпускането на лекарствените продукти се осъществява при условията и по реда, 

установени в наредбите по ал. 1. 

 

Глава дванадесета  

ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТИЗА НА 

РАБОТОСПОСОБНОСТТА 

Чл. 74. (1) Лечебните заведения, сключили договор за оказване на медицинска помощ с 

НЗОК, осъществяват дейностите и водят документация, свързани с медицинската 

експертиза на работоспособността, при условията и по реда на ЗЗ, Наредбата за 

медицинската експертиза, Наредба № 40 от 2004 г., Правилника за устройството и 

организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните 

картотеки на медицинските експертизи (Правилника) и НРД. 

(2) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на ПИМП или СИМП при 

необходимост ОПЛ или лекарите специалисти извършват: 

1. медицинска експертиза на временната неработоспособност: 

а) издаване на първичен болничен лист; 

б) издаване на продължение на болничен лист; 

2. насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК); 
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3. подготвяне на документи за представяне пред Териториална експертна лекарска 

комисия (ТЕЛК) съобразно приложения № 6 и 7 към член единствен на Наредба № 40 от 

2004 г.; 

4. дейност, свързана с подготовка за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК при 

условията и по реда на чл. 22, ал. 2 от Правилника. 

(3) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на СИМП при 

необходимост ЛКК от лечебните заведения за СИМП извършват: 

1. освидетелстване на лицата съгласно чл. 23, ал. 1 от Правилника; 

2. подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК съобразно Наредба № 40 от 2004 

г. 

(4) В изпълнение на сключените договори за оказване на БП по КП и КПр/процедури при 

необходимост се извършва медицинска експертиза на работоспособността. 

Чл. 75. По преценка на ОПЛ или лекар – специалист от лечебно заведение за СИМП, за 

нуждите на медицинската експертиза на работоспособността същият издава на ЗОЛ: 

1. „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6) – при необходимост от прегледи 

и консултации със съответен специалист; 

 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

1. „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6) – при необходимост от 

прегледи и консултации със съответен специалист или към ЛКК, когато 

нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК;   

Приема се от двете страни 

2. „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – при 

необходимост от СМДИ и/или ВСМДИ; 

3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А) 

при необходимост от ВСМД; издава се от лекар – специалист от ИМП; ОПЛ издава 

„Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А) 

само за ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение № 

9 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“ и ВСМД 

от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“; 

4. при трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна 

неработоспособност или намалена възможност за социална адаптация, ОПЛ насочва 

болния към ТЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК съгласно Правилника. 

Чл. 76. (1) Когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се 

извършва от ЛКК, лекуващият лекар – ОПЛ или лекар – специалист от лечебно заведение 

за СИМП, насочва ЗОЛ към ЛКК с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 

6). 

 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 76. (1) Когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се 

извършва от ЛКК, лекуващият лекар – ОПЛ или лекар – специалист от лечебно 

заведение за СИМП, насочва ЗОЛ към ЛКК с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. 

МЗ – НЗОК № 6). 

Приема се  от двете страни  

(2) При насочване към ЛКК лекарят по ал. 1 представя необходимата медицинска 

документация. 

(3) При подготовката за ЛКК ЗОЛ се насочва за прегледи към специалисти от лечебни 

заведения за СИМП, сключили договор с НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. 

МЗ – НЗОК № 6). 
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(4) Лекарската консултативна комисия, сформирана в лечебно заведение за 

извънболнична медицинска помощ, може да назначи допълнителни СМДИ и/или 

ВСМДИ или консултации, ако са необходими , с „Направление за медико-диагностична 

дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) и/или с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ – 

НЗОК № 6). 

(4) Лекарската консултативна комисия, сформирана в лечебно заведение за 

извънболнична медицинска помощ, може да назначи назначава допълнителни СМДИ 

и/или ВСМДИ или консултации, ако са необходими , с „Направление за медико-

диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) и/или с „Талон за медицинска експертиза“ 

(бл. МЗ – НЗОК № 6). 

Приема се от двете страни  

 

(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, 

няма право да насочи ЗОЛ за допълнителни изследвания или консултации към самия 

себе си. 

Чл. 77. (1) Районната здравноосигурителна каса е задължена да уведомява по подходящ 

начин лечебните заведения от извънболничната помощ, сключили договор с НЗОК, за 

сформираните ЛКК на територията на съответната област, профила им и графика за 

работата. 

(2) Председателите на ЛКК, сформирани в лечебни заведения за извънболнична помощ, 

представят ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът съдържа обобщен списък на ЗОЛ, 

номерата на протоколите от заседанията на комисията, състава на комисията и взетите 

решения. 

(3) Към отчета по ал. 2 се прилага общата част на талона за медицинска експертиза, с 

който пациентът е изпратен за експертиза на работоспособността. 

Чл. 78. (1) Когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да 

се извършва от ТЕЛК, ЛКК подготвя необходимата документация на ЗОЛ и я насочва 

за експертиза пред ТЕЛК. 

(2) Когато е налице трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от 

временна неработоспособност, ОПЛ насочва болния към ТЕЛК с медицинско 

направление за ТЕЛК съгласно Правилника. 

(3) За насочване към ТЕЛК ЛКК съставя медицински протокол и прилага съответната 

медицинска документация във вид и обем съгласно Наредба № 40 от 2004 г. 

(4) Пациентът представя в регионалната картотека на медицинските експертизи 

(РКМЕ) медицинския протокол по ал. 3, придружен от молба и съответната 

медицинска документация. 

(5) Когато се прецени, че представеният протокол не е достатъчно изчерпателен 

съгласно приложения № 6 и 7 на Наредба № 40 от 2004 г., РКМЕ е в правото си да го 

върне на съответната ЛКК за допълнителни такива. 

(6) При необходимост ЛКК назначава допълнителни изследвания или консултации по 

реда на чл. 76, ал. 4. 

Чл. 79. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и 

уточняването на здравословното състояние на лицата и с подготовката им за 

освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК или Националната експертна 

лекарска комисия (НЕЛК), се осигурява от НЗОК. 

 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 79. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и 

уточняването на здравословното състояние на лицата и с подготовката им за 

освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК или Националната експертна лекарска 
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комисия (НЕЛК), се осигурява от НЗОК, извън РС, предвиден за диагностично-

лечебната дейност на ОПЛ и лекарите от СИМП. 

Бележка! При условие, че средствата са от бюджета на НЗОК или са 

трансферирани от държавния бюджет! 

Предложеният текст не е в предмета на НРД  и остава за разглеждане  при 

изготвяне на правилата за РС 

(2) В случай че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността в 

частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК) са необходими: 

1. прегледи и консултации със съответен специалист – ОПЛ или лекарят специалист 

или ЛКК издава на ЗОЛ „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6); 

2. СМДИ – ОПЛ или лекарят специалист или ЛКК издава на ЗОЛ „Направление за 

медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4); 

3. ВСМДИ – специалистът или ЛКК издава на ЗОЛ „Направление за медико-

диагностични изследвания“ (бл. МЗ – НЗОК № 4); 

4. ВСМД – лекарят специалист или ЛКК издава „Медицинско направление за високо-

специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А); ОПЛ издава „Медицинско 

направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А) само за 

ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение № 9 и 

ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“. 

 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 79.  (2) В случай че за нуждите на медицинската експертиза на 

работоспособността в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК 

(НЕЛК) са необходими: 

1. прегледи и консултации със съответен специалист – ОПЛ или лекарят 

специалист или ЛКК издава на ЗОЛ „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ – 

НЗОК № 6);  

2. СМДИ – ОПЛ или лекарят специалист или ЛКК издава на ЗОЛ „Направление за 

медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4); 

3. ВСМДИ – специалистът или ЛКК издава на ЗОЛ „Направление за медико-

диагностични изследвания“ (бл. МЗ – НЗОК № 4); 

4. ВСМД – лекарят специалист или ЛКК издава „Медицинско направление за 

високо-специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А); ОПЛ издава „Медицинско 

направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А) само за 

ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение № 9 и 

ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“.  

Направеното предложение касае промяна на нормативната уредба и остава за 

НС на НЗОК и УС на БЛС. 

Чл. 80. Преосвидетелстването се осъществява както по искане на освидетелстваното 

лице, така и по преценка на ТЕЛК (НЕЛК). За нуждите на преосвидетелстването 

лечебните заведения осъществяват дейност по реда, описан по-горе и регламентиращ 

процеса на освидетелстване по НРД. 

Чл. 81. (1) При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) (за освидетелстване или 

преосвидетелстване) лечебните заведения осъществяват дейност (медицински 

консултации, изследвания и издават документи) съобразно конкретните заболявания 

и в обхват, регламентирани в Наредба № 40 от 2004 г. 

(2) При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) за освидетелстване или преосвидетелстване 

лекарите в лечебните заведения могат да прилагат медицински консултации, 

епикризи и изследвания, извършени по друг повод. 
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Чл. 81.  (2) При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) за освидетелстване или 

преосвидетелстване лекарите в лечебните заведения могат да прилагат медицински 

консултации, епикризи и изследвания, извършени по друг повод.  

 

Глава тринадесета  

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И 

ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл. 82. Изпълнителите на медицинска помощ са задължени да събират, поддържат, 

съхраняват и предоставят на НЗОК/РЗОК информация: 

1. на хартиен носител, съгласуван с БЛС – за документи, за които се изисква подпис 

на пациента и финансово-отчетни документи; 

2. в електронен вид в определен от НЗОК формат за отчитане на ИМП пред 

съответната РЗОК за извършената от тях дейност в полза на ЗОЛ, съдържащ 

атрибутите от първичните медицински документи съгласно приложение № 3 

„Първични медицински документи“; допълнителните атрибути в електронния отчет 

се съгласуват с БЛС. 

Чл. 83. Обемът и видът на информацията по чл. 82 се използват за изграждане и 

поддържане на регистрите на НЗОК по чл. 63, т. 1 и 2 ЗЗО и НРД. 

Предложение на БЛС-ПИМП: 

Чл. 83а. Пациентите под 18 години, записани в листата на ОПЛ, се включват 

автоматично в регистъра „детско здравеопазване” на НЗОК . 

На работната среща се уточни, че се касае за софтуерен проблем при 

преминаване на дете от една в друга възрастова група по програма „Детско 

здравеопазване“. Прие се, да се проведе работна среща на БЛС и дирекция ИПСИ.  

 До тук  13.11.2014г. 

 

Работните групи се договориха следващата работна среща да е на 27.11.2014г. от 

14.30 часа. 

Работната група на НЗОК предостави копие на заповед РД17-17/03-10.2014. 

На следващата работна среща ще  бъде предоставена заповед за състава на 

работната група на БЛС за ПИМП. 

 Преговорите приключиха в 19.00 часа. 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка 

от страните. 

  
ЗА  БЛС:     ЗА НЗОК: 

Д-Р КИРИЛ ЕЛЕНСКИ   Д-Р ГАЛЯ ЙОРДАНОВА 

Д-Р ДИАНА ЧИНАРСКА      ЮЛИЯН ЯКИМОВ 

Д-Р ДАФИНА ТАЧОВА    МАРИЯ КАРАДЖОВА 

Д-Р МАРИЕТА РАЙКОВА   КРАСИМИР СИМЕОНОВ 

Д-Р ЛЮБОМИР КИРОВ   Д-Р ЕЛИАНА КАРАМФИЛОВА 

Д-Р АТАНАС ПЕЛТЕКОВ   Д-Р РУМЕН АЛЕКСИЕВ 

Д-Р СЕЛИМЕ КАРАГЬОЗОВА  Д-Р МИЛКА ТОМОВА 

Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ   Д-Р МАРГАРИТА ГЮРОВА 

Д-Р БОРИС КОСАРОВ   ЙЪЛДЪЗ КАРА 

Д-Р НИКОЛАЙ БРЪНЗАЛОВ  ЕВЕЛИНА ЧУЧЕВА 

Д-Р ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА  СЛАВКА НИКОЛОВА 

Д-Р РОЗА МИТРЕВА    АНГЕЛ АНГЕЛОВ 

      МАРИЯНА ЦАНЕВА 

     ИВАНКА ДРАГАНОВА 


